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Vertraging voor Natuer mei de
Mienskip
Nog geen alternatief voor het derde proefproject
gevonden
Jan Ybema
Leeuwarden Het proefproject Natuer mei de Mienskip (NmdM) loopt
vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft gedeputeerde
Douwe Hoogland gisteren gezegd in Provinciale Staten. Bovendien is er
voor een van de drie projecten, die vorig jaar sneefde, nog steeds geen
vervanger gevonden.
De acht samenwerkende natuur- en landbouworganisaties en Wetterskip
Fryslân kregen vorig jaar groen licht om te proberen met het beschikbare
geld van 79 miljoen euro meer natuur te ontwikkelen dan de provincie
zelf dacht te kunnen. ,,De ôfrûne moannen soene se it fjild yn om oan ’e
slach te gean, mar troch koroana koene der gjin gearkomsten holden
wurde mei de boeren yn de gebieten”, legde Hoogland uit. Het is de
bedoeling dat die bijeenkomsten vanaf september alsnog gehouden
worden.
De proef gaat zeker drie maanden langer duren en is daardoor dan op z’n
vroegst in de herfst van volgend jaar afgerond, laat woordvoerder Renate
Kuivenhoven weten.
Er lopen nu een project bij de Burgumer Mar en een proef met
verschillende manieren van beheer en inrichting om te kijken hoe
goedkoop en effectief natuur ontwikkeld kan worden. Eerder werd
duidelijk dat een derde proef bij Snitser Mar-Oost is gesneefd doordat dat
gebied niet langer als proef in de veenweideaanpak meedraait. Die
proeven zouden gekoppeld worden.
Een alternatief voor die derde proef is er nog niet. Het is nu de bedoeling
dat NmdM aansluiting zoekt bij een bestaand initiatief en daarmee ,,een
klein gebiedsproces start”, meldt Kuivenhoven. ,,We willen op korte
termijn op zoek naar zulke initiatieven.”
Enthousiast
Hoewel er van de drie beloofde proeven vooralsnog maar twee draaien,
toonden de Staten zich van links tot rechts, met uitzonder van de PVV,
enthousiast over Natuer mei de Mienskip. Romke de Jong (D66) was
„oergryslik grutsk” over het initiatief van natuur- en landbouwclubs.
„Zo kweken ze begrip voor elkaar standpunten”, aldus Rinie van der
Zanden (PvdD).
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NmdM denkt met 79 miljoen euro uiteindelijk 1050 hectare natuur te
kunnen ontwikkelen, 130 hectare meer dan de provincie zelf denkt te
kunnen. De 1050 hectare hoeft bij het eind van de proef nog niet tot
natuur ontwikkeld te zijn, maar de samenwerkende partijen moeten in
uitgewerkte plannen aannemelijk maken dat ze dat kan lukken. De
Staten legden dat gisteren vast als belangrijkste criterium om te
evalueren of NmdM na volgend jaar definitief de Friese natuuropgave kan
gaan uitvoeren.
Volgens Europese afspraken moeten de delen van Natuurnetwerk
Nederland die vallen onder Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water in
2027 ontwikkeld zijn. NmdM verwacht daarnaast ook nog delen van het
Natuurnetwerk te kunnen afmaken die minder prioriteit hebben. Maar
als die 1050 hectare klaar is, blijft er nog steeds 750 hectare van het
beoogde Natuurnetwerk over dat niet ontwikkeld is.
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